
 

 
 

 

 

 
 
Ao  
IBAMA  Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
Coordenação-Geral de Licenciamento Ambiental de Empreendimentos Marinhos e Costeiros  
Coordenação Ambiental de Exploração de Petróleo e Gás Offshore 
SCEN Trecho 2 - Edifício Sede - L4 Norte  
70818-900   Brasília  DF 
  
CT-054/2021  07.07.2021 
 
 
Ref: Revisão Modelagens EIA/RIMA processo IBAMA nº 02001.006112/2019-16 
 

 

Prezados Senhores, 
 
Tendo como referência a documentação do EIA/RIMA (processo IBAMA nº 02001.006112/2019-16 ) 
produzido pela ExxonMobil Exploração Brasil Ltda. na região da foz do rio São Francisco em seguida à 
análise da citada documentação e considerando que: 
 

1. Durante a reunião virtual promovida pela ExxonMobil (através de sua consultora ERM  
Environmental Resources Management) no dia 30 de junho, foram apresentadas inconsistências 
relacionadas aos resultados de modelagens de derramamento de petróleo cru tanto na região 
interna do estuário do rio São Francisco como em sua zona costeira;  
 

2. Em complemento ao item 1 acima, também foi apresentada a constatação de não realização de 
modelagem nos canais secundários da região da foz do rio São Francisco (a saber, da Parapuca e 
do rio Paraúna e dos riachos Mutuca e Bagres), nos municípios de Brejo Grande e Pacatuba, SE; 
 

3. Na modelagem de adentramento de óleo no estuário do rio São Francisco foram, de acordo com 
o RIMA apresentado, adotadas vazões defluentes do rio São Francisco incompatíveis com os 
modelos de operação de barramentos verificados (e licenciados pelo IBAMA, através de 
autorizações especiais) desde 2013  regularmente, com exceções pontuais, abaixo de 1.300 m³/s 
(hum mil e trezentos cúbicos por segundo); 
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Figura 1 - Padrão de vazões adotadas pelo EIA/RIMA da ExxonMobil. 

 
4. Como complemento ao item 3 acima, e verificando-se a Figura 1, temos que foram utilizados 

dados inclusive de período anterior à regularização promovida pela construção da UHE 
Sobradinho (1979/80), o que confere padrão mais do que otimista para o regime hidrológico real, 
comprometendo a modelagem do comportamento da intrusão do petróleo no estuário; 
 

5. Ainda com referência aos itens 3 e 4 acima e à Figura 1, verifica-se que foi considerada para a 
modelagem uma sazonalidade de vazões maiores (as históricas cheias) do que o atualmente 
praticado, sazonalidade aquela que foi eliminada para todo o sempre com a regularização do rio 
a partir da construção da UHE Sobradinho; 
 

6. Em 2017 tivemos, através da Autorização Especial IBAMA 012/2017 defluências da UHE Xingó da 
ordem de 550 m³/s (quinhentos e cinquenta metros cúbicos por segundo); 
 

7. De acordo com os estudos promovidos pela UFAL  Universidade Federal de Sergipe a intrusão 
salina adentra o estuário do rio São Francisco até cerca de 15/17 km a montante da foz (barra do 
rio); 
 

8. 
adentramento e velocidade do avanço do óleo (dentro do estuário e zona costeira), as 
perspectivas estabelecidas sobre as áreas a serem afetadas foram contundentes, como mostra a 
Figura 2 abaixo: 
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Figura 2 - Locais com probabilidade de chegada de óleo em Sergipe. 

 
9. Ainda com relação às vazões defluentes no Baixo São Francisco, há que ser considerado o fato de 

que ocorreu a aplicação da Resolução ANA 2081/2017 (e sua aplicação), que estabelece um 
padrão com a vazão mínima de 700 m³/s; 
 

10. Recentemente o IBAMA promoveu a atualização da LO  Licença de Operação da UHE Xingó com 
a vazão de restrição reduzida de 1.300 m³/s para 700 m³/s (citando-se que o mesmo órgão 
aventou, em reunião virtual organizada pela ANA  Agência Nacional de Águas e Saneamento 
Básico no dia 1º. de junho passado, a possibilidade de vazões ainda menores); 
 

11. O EIA/RIMA apresentado pela ExxonMobil apresentou no mapa abaixo uma simulação apoiada 
em dados anteriores ao modelo de operações pós-abril de 2013, incluindo as drásticas reduções 
de vazões (autorizadas pelo IBAMA), o padrão de operações determinado pela Resolução ANA 
2081/2017 e a nova LO da UHE Xingó: 
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Figura 3 - Modelagem de correnteza na foz do rio São Francisco. 

 
 
 

12. Tendo como referência os pontos supracitados dos itens 3 ao 11, o representante da ProOceano 
[que realizou as simulações], Marcelo Montenegro, respondeu ao questionamento sobre dados 
incompatíveis com o atual modelo de operação de barramentos na reunião  (da ExxonMobil, dia 
30 de junho) argumentando que para a modelagem foram utilizadas as informações da ANA 
(Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico), onde as vazões mínimas consideradas foram 
d ; 
 

13. Para a modelagem da zona de afetação do derramamento de petróleo na foz do rio São 
Francisco, conforme a Figura 4 abaixo, não sendo consideradas as barras de conexão do canal da 
Parapuca, a saber Costinha/Faísca e Araras extremamente afetadas pelas variações de marés 
oceânicas (e ainda mais com as reduções das vazões no rio São Francisco) que diretamente 
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influenciam os fluxos e contra refluxos no canal da Parapuca, em adição à sua barra interna no 
estuário do rio São Francisco; 
 

 

 
Figura 4 - Citação da zona de modelagem exterior à barra (foz) do rio São Francisco. 

 
14. Foi constatado e apresentado na supracitada reunião da ExxonMobil (dia 30 de junho) que na 

área interna do estuário do rio São Francisco a modelagem apresentada no EIA/RIMA, além de 
influenciada pelos já citados componentes de vazões defluentes no rio São Francisco 
inadequadas, não incluiu: 
 
a) O canal da Parapuca e sua zona de influência, reiterando a total dependência do mesmo para 

os regimes de marés que adentram o corpo de água pela barra do Parapuca, a jusante do 
povoado Saramém, barra da Faísca/na Costinha e barra das Araras; 

 
b) O rio Paraúna, a montante dos povoados Saramém e Resina, rio este que também é 

profundamente influenciado pelas marés oceânicas, inclusive em sua faixa mais a montante, 
próxima à comunidade quilombola do Brejão dos Negros; 

 
c) Os riachos Mutuca e Bagres, sob as mesmas condições do rio Paraúna e canal da Parapuca 

supracitados, riachos que se ramificam em inúmeros outros canais; 
 

conforme apresentado nas Figuras 5 e 6 abaixo: 
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Figura 5 - Modelagem de vazamento no estuário do rio São Francisco, verificando ausência de simulações em 

zonas de alta relevância. 
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Figura 6 -  Modelagem de vazamento no estuário do rio São Francisco, verificando ausência de simulações em 

zonas de alta relevância. 
 

 
 

 
15. Conforme a Figura 7 abaixo, fica comprovada, através da simulação, que a zona costeira da foz do 

rio São Francisco, que compreende a localização das barras da Faísca/Costinha e Araras (conexão 
direta do canal da Parapuca com o mar); 



Canoa de Tolda – CT0054/2021- Pág. 8 

 

 

 
Figura 7 - Zona costeira da foz do rio São Francisco e região afetadas pelo vazamento de óleo. 

 
 

16. Durante a já citada reunião da ExxonMobil (dia 30 de junho) o representante da ProOceano [que 
realizou as simulações], Marcelo Montenegro, respondeu ao questionamento sobre a não 
inclusão das zonas de canais do estuário do rio São Francisco reconhecendo que os mesmos, 

 
 

17. As regiões do canal da Parapuca, rio Paraúna, riachos Mutuca e Bagres  
 

a) não são apenas alguns canais dentre tantos, mas zonas críticas de remanescentes de 
biodiversidade para o Baixo São Francisco; 
 

b) são zonas de manguezais essenciais para o equilíbrio costeiro/estuarino da foz do rio São 
Francisco; 

 
c) são locais de fonte de renda para inúmeras populações de pescadores (as); marisqueiros (as); 

ostreicultores; 
 

d) são zonas diretamente relacionadas com a subsistência de comunidades remanescentes 
quilombolas (povoados Resina e Brejão dos Negros, em Sergipe  incluindo, ainda, na 
margem de Alagoas, a Pixaim); 
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18. A observação das zonas citadas nos itens 13, 14, 15, 16 e 17, conforme a Figura 8 abaixo, deixa 
clara a relevância das mesmas o que foi desconsiderado pelos estudos e modelagens do 
EIA/RIMA apresentado pela ExxonMobil 
 

 
Figura 8 - Zonas (aproximadas) de referência para canal da Parapuca, rio Paraúna e riachos Mutuca e Bagres. 

 
 
 

19. O não uso de dados de vazões adequados com o padrão de operação determinado pelos 
dispositivos legais (ANA, IBAMA) para as defluências do rio São Francisco produziu simulações 
que impedem a devida avaliação dos riscos, impactos e preparo para situações de reação a 
possíveis eventos; 
 

20. A não inclusão de zonas diretamente afetadas em caso de vazamento de óleo, como o canal da 
Parapuca, rio Paraúna, riachos da Mutuca e Bagres impede a devida avaliação dos riscos, 
impactos e preparo para situações de reação a possíveis eventos em região das mais sensíveis em 
todo o Baixo São Francisco; 
 

21. Em razão da já conhecida magnitude de riscos provenientes da atividade exploratória e 
produtora de petróleo no mar é necessário o esgotamento de todos os recursos possíveis para a 
análise dos possíveis impactos em caso de eventos extremos de modo a: 
 
a) Possibilitar à sociedade brasileira e, em particular, aquela da região diretamente afetada pelas 

atividades e com maior risco de impactos, o perfeito conhecimento de todas as implicações 
advindas da exploração de petróleo pela ExxonMobil; 
 

b) Possibilitar a implantação de todas as medidas, programas, planos e projetos voltados para a 
prevenção de eventuais eventos extremos; 

 
c) Possibilitar a implantação de programas, planos, projetos e medidas de respostas rápidas e 

eficientes em caso de eventuais eventos extremos. 
 

22. O IBAMA não pode se furtar à sua missão precípua de proteção ao patrimônio natural brasileiro; 
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A Canoa de Tolda  Sociedade Socioambiental do Baixo São Francisco, vem, por meio desta solicitar: 
 
I. A retificação das modelagens de adentramento de óleo no estuário do rio São Francisco com 

base nas vazões reais praticadas a partir de 2013 abaixo de 1.300 m³/s (incluindo as vazões 
autorizadas especialmente pelo IBAMA), inserindo ainda os padrões operativos a partir da 
Resolução ANA 2081/2017 e a atualização da LO  Licença de Operação da UHE Xingó; 
 

II. A inclusão da região e sua área de influência (continental e costeira) do canal da Parapuca, 
em Brejo Grande, SE; 

 
III. A inclusão da região e sua área de influência do rio Paraúna, em Brejo Grande, SE; 

 
IV. A inclusão da região e sua área de influência dos riachos Mutuca e Bagres, em Brejo Grande, 

SE; 
 
Atenciosamente, e gratos desde já, 
 

 
 
 
Carlos Eduardo Ribeiro Junior 
Presidente 
 
 

 
 

 


